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Veckan som gått, gruppledaren informerar  
 
Inga lättnader i pandemiläget, verkar som den sväng av ökad smittspridning som vi nu ser inte vill 
vika ned sig riktigt ännu. Vi har kunnat läsa en del negativa tidningsartiklar om krångel med 
vaccinationer och trängsel. Detta är givetvis inte så bra men heller inte så illa som det verkar. 
 
Huvudbekymret är att vaccinleveranserna går långsammare än vad vi hade hoppats på och där går 
det inte att göra något, vi får det vaccin vi får till Västerbotten. Där är det ännu lite rörigt i hur det 
skall fungera i relationen mellan Regionen och kommunerna. Jag tror det mest handlar om 
inkörningsproblem och kanske bra vi har dessa problem nu när det är små vaccinleveranser och inte 
senare når vi har att hantera stora volymer. 
 
 
Äntligen! Vågar man säga så? 
I veckan så tog vi beslut om att gå in från kommunens sida gå in och hyra halltid i den allaktivitetshall 
som  Stöckebygden skall uppföra. Mycket bra och ett lysande exempel på modern och offensiv 
landsbygdsutveckling. Tyvärr så är det lite tidigt att ropa hej ännu. Trots beslut i KSAU så är 
kommunen motspänstig och vägrar sälja marken så det är inte bara att jubla ännu. 
Artikel i VK. 
 

 
 
 
Viktigt nämndsinitiativ för restaurangerna i kommunen! 
I veckan la vi i miljö- och hälsoskyddsnämnden ett viktigt nämndsinitiativ (ungefär som en motion i 
nämnden). Det handlade om att låta restauranger hålla öppet den där timman efter alkoholförbudet 
som de idag måste hålla stängt innan de kan öppna igen fast då inte sälja alkohol. Förslaget fick bifall 
från oss i Centerpartiet, samt Moderaterna och Liberalerna, tyvärr vägrade de rödgröna att ens lyfta 
det för beredning och eftersom de är en majoritet gick det inte igenom. Tråkigt tycker jag, eftersom 
det ju handlar om att kommunen på ett enkelt sätt kan stötta restaurangnäringen utan att bryta mot 
regeringens förbud om alkoholservering efter 20.00. 
Länk till hela nämndsinitiativet på vår hemsida. 
 
 

http://stockebygden.se/
https://www.vk.se/2021-02-16/kommunen-hyresgast-i-nya-allaktivitetshuset
https://www.centerpartiet.se/lokal/vasterbotten/umea/startsida/nyheter/nyheter/2021-02-18-namndsinitiativ-tillat-restauranger-att-halla-oppet-aven-efter-att-tiden-for-alkoholforbud-ar-passerad


 

 

Centerpartiet tycker kaffe skall vara kostnadsfritt för personalen! 
Socialdemokraterna i kommunen kör en massiv kampanj där de går ut och kräver kostnadsfritt kaffe 
för kommunens anställda. 
 
Jag tycker det är bra att Socialdemokraterna efter att ha styrt i kommunen i 26 år nu kommit fram till 
detta. Vi har från Centerpartiet aldrig tyckt något annat, men rent principiellt så är det för mej viktigt 
att det är respektive nämnd som bestämmer sådant här. Vi har decentraliserat makten att anställa 
till nämnderna, alltså är det nämnderna som tar denna typ av beslut. 
 
Aurora Botnia på gång 
En glad nyhet i dessa tider är att nya kvarkenfärjan Aurora Botnia är på gång.  
Byggnationerna följer plan men endast mindre små Coronaförseningar. Så planerad leverans är i 
slutet av April! 
 
Man är i full gång med bygget invändigt. Och i Rauma är det byggt en simulator.  

 
 
 
Norra Ön! 
Förra veckan lämnade vi från Centerpartiet in vårt yttrande över detaljplanen för Norra Ön som varit 
på samråd, glömde visst att ta med det i förra veckobrevet så nu får ni extra trevlig helgläsning den 
här veckan! Vi är överlag väldigt positiva till förtätningen, speciellt som frågan om en ekologisk 
stadsdel på Ön första gången lyftes av just en centerpartist. Däremot kan man ju inte vara allt för 
positiv, så vi lämnade in lite synpunkter kring hushöjder, förskoleplaceringar och mikroklimat.  
Länk till Centerpartiets yttrande över detaljplanen för Norra Ön. 
 
 
Kommunfullmäktige på måndag 
Så var det dags för kommunfullmäktige igen. Vi fortsätter helt digitalt och på måndag är det tänkt att 
vi ska sitta till 18.00. Föredragningslistan består till största del av ett antal motioner. Om någon vill 
läsa handlingarna eller titta på webbsändningen så finns allt sådant på den här länken: 
Länk till Umeå kommuns hemsida med information om kommunfullmäktige 

https://www.centerpartiet.se/lokal/vasterbotten/umea/startsida/nyheter/nyheter/2021-02-12-centerpartiets-synpunkter-pa-detaljplanen-for-norra-on
https://umea.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheterstartsida/foljkommunfullmaktigesmotepamandag.5.6f2a8f70177614764ea17c8.html


 

 

Eländet är inte över!! 
 

 
 
 
 
 
På återhörande kommande vecka! 
 
 
Mattias Larsson 
Gruppledare (C) 
 

 
Tel: 070-682 17 19 
Mattias.larsson@umea.se 
 
Tidigare veckobrev 
Har du missat tidigare veckobrev? Vi lägger upp alla veckobrev eftersom på Umekretsens hemsida: 
https://www.centerpartiet.se/4.dc182f816f1da338ea1fe7.html 
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